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Chapterr 9 

Summary,, conclusions and future perspectives 

Thee aim of this thesis was to identify certain characteristics as risk factors that 
influencee the outcome of some of the breast reconstruction techniques used by 
thee plastic surgeons of the Netherlands Cancer Institute-Antoni van Leeuwen-
hoekk hospital. The evaluated characteristics were either preoperatively existing 
patient-- or disease-related characteristics, or procedure-related characteristics. 
Ass non-ablative surgeons, our primary interest was the identification of charac-
teristicss that complicated the outcome of reconstructive surgery. Still, whenever 
relevant,, the oncological safety of our work was also considered. 

Chapterr 1 

Thee requirements and results of breast reconstruction are not primarily dictated 
byy reconstructive possibilities but, rather, by oncologic requirements, possibili-
ties,, and results. In the first chapter, the influence of the evolution of oncologic 
breastt cancer treatment on the evolution of reconstructive breast surgery and 
thee outline of this thesis were presented. Currently, breast reconstruction after 
breastt cancer treatment includes a wide variety of treatment strategies and 
techniques.. These range from non-skin sparing to skin sparing techniques, from 
delayedd to immediate reconstruction, and from prosthetic implantations to 
microsurgicall transplantation of autologous tissues. 

Thesee techniques have all been shown by others not to interfere with oncologi-
call safety and to be psychologically and socially beneficial to women who need 
curativee or prophylactic breast cancer treatment. Still, only 10% of women who 
undergoo breast cancer treatment also undergo breast reconstruction and one of 
thee tasks of reconstructive breast surgeons is to continue to increase the 
awarenesss of the possibility of reconstruction among these women and their 
oncologists.. Likewise, an increase of facilities for reconstructions is needed. 

Chapterr 2 

Breastt conserving therapy (BCT) is widely accepted as an appropriate method 
off primary treatment of T1 and T2 breast cancers that measure up to 5 cm. For 
safee and cosmetically acceptable BCT in patients with larger breast cancers, 
thee tumor volume has to be reduced preoperatively and lost tissue volume 
oughtt to be replaced after wide local excision. In 1993, our group reported 
encouragingg short-term results of a combination of preoperative radiotherapy, 
breastt conserving surgery, and immediate tissue replacement by myo-
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(sub)cutaneouss latissimus dorsi flap transplantation in patients with relatively 
largee T2 and T3 breast cancers. To evaluate the long-term oncologic local con-
troll and cosmetic outcome of this treatment modality, we studied the results 
obtainedd in 20 patients after a minimum follow-up of 5 years. 
Thee local control rate was 0.95 as loco-regional recurrence was observed in 
onee patient who refused adjuvant chemotherapy. Both the observed 5-year sur-
vivall (0.75) and the actuarial 10-year survival (0.60) in our series equaled that of 
moree radical surgical therapy. The cosmetic outcome compared to that obtained 
byy conventional BCT modalities for small breast cancers. In general, the 
patients'' assessment of cosmetic outcome (2.8 out of 3) was higher than the 
assessmentt of a professional panel (6.3 out of 10). Out of 6 criteria providing a 
detailedd description of the cosmesis of the reconstructed breast and donor area, 
thee symmetry and shape of the reconstructed breast were felt to be most 
importantt by patients and professionals alike. In chapter 2, we concluded that 
breastt conserving therapy combining preoperative irradiation and immediate 
myo(sub)cutaneouss latissimus dorsi flap reconstruction is an oncologically safe 
andd cosmetically rewarding, but logistically straining modality of treatment of 
relativelyy large T2 and T3 breast cancers. 
Combiningg and coordinating radiotherapy, ablative surgery, and immediate 
reconstructivee surgery requires a well cooperating multidisciplinary approach to 
nott compromise oncologic accuracy. Even in an optimally staffed and equipped 
oncologicc institute like ours, this requirement proved to frustrate the definitive 
establishmentt of such a combination therapy. Because more recent treatment 
modalitiess of neo adjuvant chemotherapy offer a remission rate of up to 0.80, a 
combinationn of chemotherapy, ablative surgery, and immediate reconstruction 
mayy be applied to circumvent part of the logistic problem. The possible role of 
neo-adjuvantt chemotherapy and the related logistic challenges are currently 
beingg explored in collaboration with the medical oncologists of the Netherlands 
Cancerr Institute-Antoni van Leeuwenhoek hospital. 

Chapterr 3 

Inn 1986, the combined use of the lateral thoraco-dorsal (LTD) flap and an 
implantt was introduced as an alternative method of delayed reconstruction of 
small-- to medium-size breasts for postmastectomy patients who are reluctant or 
unablee to consider reconstruction by tissue expansion or by more extensive 
autologouss transplantations tissues. So far, the technique has only been proven 
reproduciblee in Sweden. Postmastectomy radiotherapy has been proven by 
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Swedishh researchers to increase the risk of wound healing complications after 
LTDD transplantation, and advanced age, obesity, smoking, and some general 
healthh characteristics have been indicated as additional risk factors. 
Wee initiated a prospective study to assess the reproducibility of this technique 
outsidee Sweden, as well as to confirm the proven risk factor, prove or refute the 
allegedd ones, and possibly identify additional ones. Additionally, we applied the 
techniquee for immediate breast reconstruction and tried to expand the indica-
tionss and applications of the LTD flap even further. In chapter 3, we reported on 
thee experience with our first 60 LTD flaps and concluded that the lateral thora-
co-dorsall flap is a well reproducible technique for breast reconstruction with few 
complicationss leading to failure. The LTD flap allows for reconstruction of 
breastss of larger than medium size by using it in combination with tissue 
expanders.. Moreover, we successfully applied fully deepithelialized LTD flaps 
forr additional indications. Statistical significance of the postmastectomy radio-
therapyy as a risk factor could not be confirmed but we proved some general 
healthh characteristics to be significant patient-related risk factors. Out of 5 sur-
gery-relatedd characteristics, only an increased flap length was proven to nega-
tivelyy influence the outcome of surgery. 

Too date, it has never been recommended to limit the length of the LTD flap to 
177 cm. Although not proven in our study, this limitation may only be relevant for 
patientss in whom one of the other alleged risk factors is present. Still, we did not 
extendd the flap over 17 cm in approximately 100 subsequently transposed LTD 
flaps.. Furthermore, we adjusted the flap design to advance its pivot point medi-
ally.. This way, this point more closely resembles the future nipple-areolar com-
plexx and better use seems to be made of the full extent of the flap. By restriction 
off the donor site to the area immediately lateral to the inframammary fold, the 
donorr scar will be covered by the bra. The possible benefits of these modifica-
tionss need to be assessed in future studies. 

Chapterr 4 

Inn addition to the alternative indications of the LTD flap presented in chapter 3, 
thiss flap may also be used as a salvage procedure for partial loss of autologous 
flapss used in breast reconstruction. The transverse rectus abdominis musculo-
cutaneouss flap or deep inferior epigastric perforator flap are the flaps of choice 
forr autologous breast reconstruction. The better understanding of the vascular 
anatomyy of these flaps has reduced the incidence of flap loss and fat necrosis 
andd positioning the flap's least vascularized zone laterally in the newly recon-
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structedd breast may limit partial flap loss to that area. Still, the resulting defect of 
suchh partial loss remains a challenge. 
Wee introduce the use of the lateral thoraco-dorsal flap as an easy and straight-
forwardd salvage procedure in such cases and present the history of 4 of our 
patientss with a mean age of 45 years to illustrate this use. We concluded that 
thee procedure might be executed as early as 6 weeks after initial reconstruction, 
reducingg the burden of daily wound care for the patient and offering her an 
immediatee restoration of the lateral contour of the reconstructed breast. 

Chapterr 5 

Combinedd skin sparing mastectomy and immediate reconstruction by use of an 
implantt is increasingly accepted as a therapy for patients with breast cancer or 
aa hereditary risk of breast cancer. Because little and contradictory evidence 
regardingg possible risk factors for postoperative complications is available, we 
retrospectivelyy assessed 13 such risk factors. Additionally, we evaluated the 
oncologicall safety of the procedure. From July 1996 through June 2000, 174 
skinn sparing mastectomies were combined with immediate breast reconstruction 
inn 120 patients. We assessed the influence of 5 patient-related and 8 breast-
relatedd characteristics on the incidence of a complicated postoperative course 
byy univariate and multivariate analysis. Oncological safety was evaluated by 
observedd recurrent disease and 5-year survival. 

Severee complications were observed in 17 patients of the 120 patients (14%), 
orr 19 of the 174 breasts (11%). The patient-related characteristics age and 
beingg operated unilaterally yielded significantly increased the risk of complica-
tions.. Resident plastic surgeons and previous breast conserving therapy 
includingg radiotherapy significantly increased the risk of loss of implant. No 
breastt cancer or related disease was observed in patients who underwent pro-
phylacticc mastectomy. Local relapse rate among patients operated for cancer 
wass 0.02. The actuarial 5-year survival rate among patients who underwent 
curativee mastectomies was 0.96. In chapter 5, we concluded that combined skin 
sparingg mastectomy and immediate reconstruction by use of an implant is 
oncologicallyy safe but the risk of postoperative complications cannot be 
neglected. . 

Ourr complication rate of 33% and loss of implant in 14% may well reflect our 
liberall inclusion of all patients who asked for reconstruction even though they 
kneww they ran an increased risk as a result of known or alleged risk factors. Our 
observationss and those by others on these potential risk factors may offer 
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guidancee to adapt indication and treatment strategies for patients with breast 
cancerr or increased hereditary risk of such cancer. Still, a prospective study 
wass needed to assess the importance of these risk factors as clinically relevant 
selectionn criteria to distinguish favorable candidates for immediate breast 
reconstruction. . 

Chapterr 6 

Historically,, the incision used for the mastectomy evolved from an oblique verti-
call to a horizontal orientation to facilitate the resection of breast tissue and the 
approachh of the axillary lymph nodes. In the multidisciplinary approach of breast 
cancerr treatment, this incision was adapted for cosmetic reasons without com-
promisingg the oncological safety. Consequently, a peri-areolar incision has been 
addedd by a curved caudal extension, since April 2000. Because the origin of the 
pectoraliss major muscle is dissected to further improve the cosmesis of the 
reconstructedd breast, the implant is in immediate contact with the subcutaneous 
tissuee of the skin wound. To prevent possible contamination of the implant in 
casee of wound healing problems, we simultaneously introduced double-
breastedd closure of the skin wound. 

Double-breastedd closure of the skin is achieved by deepithelialization of one 
edgee of a wound and advancement of the opposite edge over this 
deepithelializedd area. Such closure may prevent contamination or exposure of 
thee implant in cases where immediate breast reconstruction with prosthetic 
materiall is obtained after skin sparing mastectomy. The deepithelialization 
routinelyy extends as far as the incision to be closed and, consequently, the skin 
suturee at the end of the incision immediately overlies the deep suture or implant 
inn cases where the implant is not fully covered by muscle. To prevent 
contaminationn or exposure of the implant when suture infection or wound 
dehiscencee in these cases, we extend the deepithelialization beyond and 
aroundd the limit of the skin incision. This allows for complete and secured 
double-breastedd closure of the entire wound and lessens the risk of implant 
contaminationcontamination or exposure. 

Ourr preliminary results in the first 350 breasts operated this way indicated that 
extendedd double-breasted skin closure immediately over the implant, in terms of 
postoperativee complications and surgical outcome, is comparable to direct skin 
closuree over the pectoralis major muscle overlying the implant. In chapter 6, we 
concludedd that the advantages of extended double-breasted closure are the 
moree favorable projection of the lower pole of the reconstructed breast and the 
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restrictionn of the mastectomy scar to its inferio-lateral aspect. We have used this 

techniquee for most of the patients included for the prospective study presented 

inn chapter 7. 

Chapterr 7 

Thee complication rate after skin sparing mastectomy and immediate breast 
reconstructionn is reported to be 5% to even 35%. Although attempts have been 
madee to identify the risk factors leading to complications after combined skin 
sparingg mastectomy and immediate prosthetic breast reconstruction, hardly any 
criteriaa are available to preoperatively distinguish patients in whom such an 
eventfull postoperative course may be expected. Therefore, we wanted to 
establishh which factors increase the risk of surgical complications to such a 
levell as to adjust our indications of immediate breast reconstruction after skin 
sparingg mastectomy. We prospectively studied the clinical relevance of 6 
patient-relatedd and 9 procedure-related characteristics as potential risk factors 
forr a complicated surgical outcome in 400 such combined procedures by 
univariatee and multivariate logistic regression analysis. Risk factors that proved 
significantlyy correlated with loss of implant by both analyses were accepted as 
clinicall selection criteria that distinguish potential candidates with an unaccept-
ablyy high risk of such loss. 

Thee overall complication rate was 33% and the rate of loss of the implant 18%. 
Mildd complications occurred significantly more often in patients who were older 
thann the mean age of 43 year, and in breasts that were more than averagely 
sizedd or were operated by a fellow in oncologic surgery. Implants were signifi-
cantlyy more often lost in patients who were obese or smoked, and in breasts 
thatt were more than averagely sized. In chapter 7, we concluded that the clini-
callyy relevant increase of risk of implant loss should lead to reluctance to per-
formm combined skin sparing mastectomy and immediate prosthetic breast 
reconstructionn in obese patients who smoke (32% loss), and in those with more 
thann average sized breasts (27% loss). 

Ourr liberal acceptance of patients referred for immediate breast reconstruction 
ledd to a high complication rate. If we had excluded all patients in accordance to 
thee now proven relevant selection criteria, our complication rate would have 
beenn 6.3%. Still, such strict application of selection criteria disfavors part of the 
excludedd patients as statistics only reflect relative risks. Therefore, we feel that 
itt is more important to preoperatively discuss these relative risks with our 
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patientss to come to a choice of treatment. Our observations allow us to do so 
moree accurately. 

Chapterr 8 

Overr the years, we had all scars of previous oncologic breast surgery that were 
excisedd during subsequent reconstructive procedures histologically examined 
forr de novo tumors or metastases. Such routine histological examination of 
secondarilyy excised mastectomy scars is considered good practice even though 
thee microscopic detection of a metastasis in clinically unsuspected mastectomy 
scarss is rare. Because cost-effective use of histological services is required, the 
occurrencee rate of metastases in such scars needed to be established to 
assesss the possible benefit of such routine examination. 

Thee histological observations on 728 clinically unsuspected scars from prophy-
lacticc (n = 151) or curative {n = 395) mastectomy or breast conservation treat-
mentt as performed over the last 10 years in 424 patients, were traced and cor-
relatedd to the indication of initial breast surgery, possible adjuvant therapy, and 
timee lapse between initial surgery and scar examination. In none of the 728 
scars,, a scar metastasis or de novo tumor was found. In chapter 8, we con-
cludedd that routine histological examination of clinically unsuspected scars 
excisedd at the time of breast reconstruction or scar correction after prophylactic 
orr curative breast surgery did not benefit our patients. Consequently, we no 
longerr routinely submit such scars for histological examination. 

Inn all, breast reconstruction is one part of the multi-disciplinary spectrum of care 
too be offered to a woman with breast cancer or a hereditary risk thereof. Such a 
medical,, paramedical, and even non-medical multi-disciplinary approach may 
providee her with a feeling of being understood and being taken care of in every 
aspectt of her (potential) disease and its treatment. We assume that her quality 
off life is the result of a complex interaction of outcome of disease, coping 
behavior,, social support, and the quality of care received. Breast reconstruction 
cann enhance this quality of life. 

Still,, breast reconstruction has its surgical risk-factors and complications. 
Insteadd of easing the emotional pain over the loss of a breast, these complica-
tionss can make breast cancer treatment even more traumatic. The chance of 
increasee of emotional trauma needs to be considered preoperatively with the 
patient.. Only a properly and honestly informed patient can make a decision on 
herr treatment and cope with its possible risks and disadvantages. To properly 
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informm the patient, the severity and occurrence rate of an uneventful outcome of 

treatmentt needs to be known. We tried to establish these aspects in the studies 

presentedd in this thesis. Still, more studies are needed to allow for true evi-

dence-basedd practice. 
Establishingg an evidence base is difficult in the field of plastic and reconstructive 
surgeryy because indications, expectations, surgical skills and preferences, and 
outcomee assessments have a very subjective nature. Many of the reports 
studiedd for this thesis described surgical methods or opinions without offering 
ann objective rationale. Other reports were limited by small numbers of studied 
patientss or by insufficient statistical power to detect significant results. We are 
privilegedd to execute our research in an oncological institute, which allows for 
largee numbers of patients to be included in our studies. Hence, we were able to 
initiatee an evaluation of our reconstructive results based on objective parame-
ters,, rather than 'author's opinions'. Further research needs to be done to more 
objectivelyy clarify these, and additional, aspects of reconstructive breast surgery 
andd to render a true base of evidence. 
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Samenvatting,, conclusies en toekomstperspectieven 

Hett doel van dit proefschrift is om bepaalde risicofactoren te identificeren die 
hett resultaat van mammareconstructie methoden beïnvloeden welke worden 
toegepastt door de plastisch chirurgen in het Nederlands Kanker Instituut / 
Antonii van Leeuwenhoek Ziekenhuis. De geëvalueerde factoren bestonden uit 
ofwell preoperatieve patiënt of -ziekte gerelateerde risicofactoren, dan wel uit 
proceduree gerelateerde risicofactoren. 

Alss niet ablatieve chirurgen, lag onze eerste interesse bij het resultaat van de 
reconstructievee chirurgie. Echter, waar relevant, werd de oncologische 
veiligheidd ook in acht genomen. 

Hoofdstukk 1 

Hett resultaat van mammareconstructie wordt niet in eerste instantie bepaald 
doorr reconstructieve mogelijkheden maar vooral door oncologische vereisten, 
mogelijkhedenn en resultaten. In het eerste hoofdstuk wordt de invloed beschre-
venn van de evolutie van de oncologische behandeling van mamma-carcinoom 
opp de evolutie van de reconstructieve chirurgie. Tevens wordt in dit hoofdstuk 
dee opzet van het proefschrift beschreven. Tegenwoordig omvat mammarecon-
structiee na borstkanker behandeling een grote reeks van behandelplannen en 
technieken.. Dit varieert van niet huid sparende- tot huidsparende technieken, 
vann uitgestelde- tot directe reconstructies, en van het inbrengen van endo-
prothesess tot microchirurgische transplantatie van eigen weefsel. 
Vann al deze technieken is reeds door anderen aangetoond dat ze oncologisch 
veiligg zijn en van grote psychologische en sociale waarde zijn voor vrouwen 
voorr wie een curatieve of preventieve borstkanker behandeling noodzakelijk is. 
Desalnietteminn ondergaat slechts 10% van de vrouwen met borstkanker een 
borstreconstructiee en één van de taken van de plastisch chirurg is dan ook om 
dezee vrouwen en hun behandelaars vooral bewust te maken van de mogelijk-
heidd van een borstreconstructie. Dientengevolge is het noodzakelijk dat er 
faciliteitenn worden geboden om reconstructies mogelijk te maken. 

Hoofdstukk 2 

Borstsparendee behandeling is een geaccepteerde methode voor een primaire 
behandelingg van een T1 en T2 mammacarcinoom welke niet groter is dan 5 cm. 
Voorr een veilige en cosmetisch acceptabele borst sparende behandeling voor 
patiëntenn met grotere mammatumoren, moet het tumor volume preoperatief 
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gereduceerdd en het ruim verwijderde weefsel volume vervangen worden. In 
19933 beschreven we reeds veelbelovende korte termijn resultaten van een 
combinatiee van preoperatieve radiotherapie, ruime locale excisie, en directe 
vervangingg van het verwijderde weefsel door een myo-(sub)cutane latissimus 
dorsii transpositie lap bij patiënten met een relatief groot T2 en T3 mamma-
carcinoom.. Om de oncologische lange termijn resultaten en de cosmetische 
resultatenn van deze behandelmethode te evalueren, onderzochten we de 
resultatenn van 20 patiënten na een minimale follow-up van 5 jaar. De lokale 
controlee was 95% aangezien er slechts in een patiënt, welke adjuvante chemo-
therapiee geweigerd had, een lokaal recidief gevonden werd. In onze serie komt 
zowell de 5 jaars overleving (75%) als de verwachte 10 jaars overleving (60%) 
overeenn met de overleving van radicalere chirurgie. Het cosmetisch resultaat is 
tee vergelijken met de conventionele borstsparende behandeling voor kleine 
tumoren. . 
Inn het algemeen was de waardering voor de cosmetische aspecten van de 
patiëntt hoger (2.8 uit 3) dan de waardering van het professionele panel (6.3 uit 
10).. Van de 6 parameters welke de cosmetiek van de gereconstrueerde borst 
enn het donorgebied omschreven, werden de symmetrie en de vorm van de 
borstt als de meest belangrijke parameters beschouwd zowel door de patiënten 
alss door de professionals. In dit hoofdstuk concludeerden we dat een borst 
sparendee behandeling gecombineerd met preoperatieve radiotherapie en een 
directee myo(sub)cutane transpositie van de latissimus dorsi lap een oncologisch 
veiligee methode is die ook cosmetisch de moeite waard is voor patiënten met 
relatieff grote T2 en T3 mammatumoren. Het is echter logistiek gezien een 
lastigee behandeling. Om de combinatie van radiotherapie, abiatieve chirurgie en 
directee reconstructieve chirurgie te coördineren is een coöperatief multidiscipli-
nairee benadering noodzakelijk om oncologische compromissen te voorkomen. 
Zelfss in een optimaal toegerust oncologisch instituut zoals het AVL/NKI was het 
somss frustrerend om zo'n gecombineerde behandeling volgens de vereisten te 
organiseren.. Aangezien recente behandelingsmethoden met neo-adjuvante 
chemotherapiee een remissie van 80% laten zien, zou een combinatie van 
chemotherapie,, abiatieve therapie en directe reconstructie een toekomstige 
behandelmethodee kunnen zijn, waarbij dan gedeeltelijk de logistieke problemen 
zoudenn kunnen worden ondervangen. De mogelijkheid van neo-adjuvante 
chemotherapiee en de daarbij horende logistieke uitdaging wordt momenteel 
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uitgezochtt in samenwerking met de afdeling medische oncologie in het 
Nederlandss Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

Hoofdstukk 3 

Inn 1986 werd de combinatie van een laterale thoracodorsale (LTD) lap met een 
implantaatt geïntroduceerd als een alternatieve uitgestelde borstreconstructie 
methodee voor kleine tot gemiddeld grote borsten bij patiënten die na een 
mastectomiee geen reconstructie met een tissue expander of een nog meer 
omvattendee autologe transplantatie wilden of konden overwegen. Tot dus ver 
werdd de methode alleen uitgevoerd in Zweden. Zij toonden aan dat postopera-
tievee radiotherapie, ouder zijn, obesitas, roken en het hebben van enige co-
morbiditeitt een verhoogde kans gaven op een gecompliceerde wondgenezing 
bijj deze operatie. Wij startten een prospectieve studie om de reproduceerbaar-
heidd van deze techniek te onderzoeken buiten Zweden, als ook om de reeds 
bewezenn risico factoren te bevestigen, de verwachte risicofactoren te bewijzen 
off te verwerpen, en eventuele extra risico factoren te identificeren. Tevens 
pastenn we hun techniek voor directe borstreconstructie toe en probeerden we 
indicatiess en toepassingen van de LTD lap uit te breiden. Onze eerste ervaring 
mett de eerste 60 LTD lappen wordt beschreven en geconcludeerd kan worden 
datt de laterale thoracodorsale lap goed kan worden uitgevoerd voor een borst-
reconstructiee met weinig complicaties zodat de kans op het mislukken van de 
reconstructiee klein is. De LTD lap staat ook het creëren van grotere borsten toe 
doorr gebruik te maken van een combinatie van deze lap met tissue expanders. 
Bovendien,, werden volledig gedeëpithelialiseerde LTD lappen gebruikt voor 
extraa indicaties. Statistische significantie kon niet worden aangetoond voor het 
verhoogdee risico na postoperatieve radiotherapie maar we! bewezen werd dat 
hett hebben van een comorbiditeit een significante patiënt-gerelateerde risico-
factorr was. Van de 5 procedure-gerelateerde parameters, was een toegenomen 
lengtee van de lap van negatieve invloed. Tot op heden, wordt door ons een 
maximalee lengte van de lap van 17 cm aanbevolen. Hoewel niet in onze studie 
bewezen,, zou deze beperking alleen relevant kunnen zijn voor patiënten bij wie 
eenn van de andere gestelde risicofactoren aanwezig is. Hoe dan ook, de 
opeenvolgendee 100 lappen hebben we niet groter gemaakt dan 17 cm. Tevens 
hebbenn we het lapontwerp aangepast om het draaipunt meer naar mediaal te 
brengen.. Op deze manier lijkt het draaipunt meer op het toekomstige tepel-
areolaa complex en kan er beter van de volledige breedte van de lap gebruik 
gemaaktt worden. Door het donorgebied te beperken tot het gebied direct 
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lateraall van de inframammair lijn, zal het donor litteken door de bh bedekt 

worden.. De mogelijke voordelen van deze aanpassingen zullen in de toekomst 

wordenn onderzocht. 

Hoofdstukk 4 

Alss aanvulling op de alternatieve indicaties van de LTD lap zoals gepresenteerd 
inn hoofdstuk 3, kan deze lap ook gebruikt worden als een redmiddel bij een 
gedeeltelijkk verlies van een autologe borstreconstructie. De transversale rectus 
abdominiss musculocutane lap (TRAM) of de diepe epigastrica inferior perforator 
lapp (DIEP) worden voor een autologe mammareconstructie gebruikt. Door het 
toegenomenn begrip van de vascularisatie patronen van deze lappen gaan 
minderr lappen verloren en komt er ook minder vetnecrose voor. Door ook nog 
hett slechts gevascutariseerde deel van de lap lateraal te plaatsen in de nieuw 
tee vormen borst zal ook slechts in dit deel necrose optreden. Echter, het defect 
watt door zo'n vetnecrose ontstaat blijft een uitdaging. We introduceren als 
oplossingg voor dit soort problemen het gebruik van de laterale thoracodorsale 
lapp als een makkelijke en goed uit te voeren procedure en presenteren 4 van 
onzee patiënten met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar om het gebruik van 
dezee lap te illustreren. We concluderen dat deze procedure binnen 6 weken na 
dee aanvankelijke reconstructie kan worden uitgevoerd, waardoor de belastende 
wondbehandelingenn voor de patiënt kunnen worden gereduceerd en haar een 
direktt herstel van de laterale contour van de gereconstrueerde borst kan geven. 

Hoofdstukk 5 

Huidsparendee mastectomie in combinatie met directe borstreconstructie door 
middell van een implantaat wordt in toenemende mate geaccepteerd als behan-
delingg van borstkanker of als behandeling voor patiënten met een erfelijk 
belastee familie anamnese. Omdat er maar weinig ofwel elkaar tegensprekende 
duidelijkheidd is over de exacte risicofactoren op postoperatieve complicaties 
onderzochtenn we retrospectief 13 waarschijnlijke risicofactoren. Aanvullend 
evalueerdenn we of deze procedure oncologisch veilig was. Van juli 1996 tot juni 
20000 werden bij 120 patiënten 174 huidsparende mastectomien verricht 
gevolgdd door een directe reconstructie. We onderzochten de invloed van 5 
patiënt-gerelateerdee en 8 procedure-gerelateerde parameters op het voor-
komenn van postoperatieve complicaties door een univariate en een multivariate 
analysee toe te passen. De oncologische veiligheid werd vastgesteld door de 
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kanss op het ontstaan van een lokaal recidief te onderzoeken en door het 
berekenenn van een 5 jaars overleving. 

Ernstigee complicaties werden in 17 van de 120 patiënten (14%) gezien, of in 19 
vann de 174 borsten (11%). De patiënt-gerelateerde parameters leeftijd en 
eenzijdigg geopereerd worden bleken het risico van complicaties significant te 
verhogen.. Operaties uitgevoerd door assistenten in de plastische chirurgie en 
hett ondergaan van eerdere radiotherapie bij een borstsparende behandeling 
verhoogdee de kans op het verliezen van een implantaat significant. Er werd 
geenn borstkanker of hiermee verwante ziekten gevonden bij patiënten die een 
preventievee mastectomie ondergingen. De kans op een lokaal recidief in de 
groepp patiënten die geopereerd waren vanwege borstkanker was 2%. De 
verwachtee 5 jaars overleving van de patiënten die een in opzet curatieve 
mastectomiee ondergingen was 96%. In hoofdstuk 5 concluderen we dat een 
huidsparendee mastectomie in combinatie met een directe reconstructie met 
behulpp van implantaten een oncologisch veilige methode is maar dat de risico's 
opp een postoperatieve complicatie niet verwaarloosd moeten worden. Dat in 
onzee serie bij 33% van de patiënten complicaties optraden en 14% van de 
implantatenn verloren ging zou wel eens het gevolg kunnen zijn van onze 
liberalee inclusie van alle patiënten die om een reconstructie vroegen zelfs als zij 
wistenn dat ze een verhoogd risico liepen op een gecompliceerd verloop van-
wegee een reeds bekende of een mogelijke risicofactor. Onze conclusies en die 
vann anderen betreffend deze mogelijke risicofactoren zullen er toe moeten 
leidenn dat de indicaties en behandelingsstrategieën voor patiënten met 
borstkankerr of voor patiënten met een verhoogd risico op borstkanker 
aangepastt kunnen worden. Een prospectieve studie was noodzakelijk om de 
waardee van deze risicofactoren als klinisch relevante criteria te onderzoeken 
omm zodanig onderscheid te kunnen maken wie een geschikte patiënt is voor 
eenn directe reconstructie. 

Hoofdstukk 6 

Historischh gezien was de incisie voor een mastectomie schuin verticaal en 
evolueerdee naar een meer horizontale richting om daardoor beter de resectie 
vann mammaweefsel te kunnen verrichten en ook beter toegang te verkrijgen tot 
dee okselklieren. Door de multidisciplinaire benadering van de behandeling van 
hett mammacarcinoom werd deze incisie aangepast om een cosmetisch fraaier 
resultaatt te verkrijgen zonder de oncologie te compromitteren. Vanaf April 2000 
werdd bij ons de periareolaire incisie daarom verlengd in caudaal gebogen 
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richting.. Omdat de oorsprong van de pectoralis major wordt losgemaakt om de 
vormm van de gereconstrueerde borst te verbeteren, staat het implantaat direct in 
contactt met het subcutane weefsel van de incisie wond. Om een mogelijke 
contaminatiee van het implantaat te voorkomen indien er wondgenezings-
stoornissenn zouden zijn, zijn we begonnen we met het overlappend sluiten van 
dee huid. Door één kant van de wond te deëpithelialiseren en de andere kant 
overr dit gedeëpithelialiseerde gebied te sluiten wordt het overlappende aspect 
vann het sluiten van de wond verkregen. Op deze manier kan contaminatie 
evenalss de kans op het eventuele bloot komen te liggen van het implantaat 
voorkomenn worden in gevallen waar directe reconstructie met implantaten wordt 
verrichtt na een huidsparende mastectomie. Gebruikelijk was dat het gedeëpi-
thelialiseerdee gebied tot aan het einde van de incisie liep waardoor de 
hechtingenn in het caudale deel van de incisie direct de diepere hechting of het 
implantaatt bedekten indien het implantaat niet volledig bedekt kon worden door 
spierweefsel.. Om contaminatie of bloot liggen van het implantaat aldaar te 
voorkomenn wanneer er een wondinfectie of een wonddehiscentie zou ontstaan 
hebbenn we het gedeëpithelialiseerde gebied uitgebreid tot onder en rondom het 
uiteindee van de incisie. Het is nu mogelijk een volledige en zekere overlap-
pendee sluiting van de gehele wond te verkrijgen en daardoor het risico van 
contaminatiee en de kans op het bloot komen te liggen van het implantaat te 
verlagen.. Wanneer er gekeken wordt naar het aantal postoperatieve complica-
tiess en het resultaat van de operatie zijn onze voorlopige resultaten van de 
eerstee 350 borsten die op deze uitgebreide overlappende manier direct over het 
implantaatt gesloten zijn vergelijkbaar met resultaten van operaties waar de huid 
directt geheel over de pectoralis major gesloten wordt. Als extra voordelen van 
dezee methode van sluiten concludeerden we dat de onderpool van de gerecon-
strueerdee borst een gunstigere projectie heeft en dat het mastectomie litteken 
tott het inferio-laterale deel van de borst beperkt blijft. Deze methode van sluiten 
hebbenn we toegepast bij het merendeel van de patiënten geïncludeerd in de 
prospectievee studie beschreven in hoofdstuk 7. 

Hoofdstukk 7 

Inn de literatuur wordt beschreven dat de kans op het krijgen van een complicatie 
naa een huidsparende mastectomie en een directe borst reconstructie 5% tot 
zelfss 35% kan zijn. Hoewel er al vele pogingen ondernomen zijn om risico-
factorenn te identificeren welke tot deze complicaties leiden zijn er toch maar 
weinigg parameters bekend om preoperatief al patiënten te onderscheiden bij 
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wiee een gecompliceerd postoperatief verloop te verwachten is. Daarom wilden 
wee proberen vast te leggen welke factoren het risico van een postoperatief 
gecompliceerdd verloop zodanig verhogen dat we onze indicatie voor een directe 
reconstructiee na een huidsparende mastectomie zouden moeten aanpassen. In 
eenn prospectief onderzoek van 400 gecombineerde procedures bestudeerden 
wee de klinische relevantie van 6 patiënt-gerelateerde en 9 procedure-gerela-
teerdee parameters als potentiële risicofactoren voor een gecompliceerd verloop 
doorr een univariabele- en een multivariabele regressie analyse uit te voeren. 
Dee parameters welke door beide analyses significant gevonden waren voor het 
verliezenn van het implantaat werden als klinische selectiecriteria gezien welke 
eventuelee patiënten met een onacceptabel hoog risico op zo'n verlies zouden 
moetenn onderscheiden. De overall kans op het krijgen van een complicatie was 
33%% en de kans op het verliezen van het implantaat was 18%. Milde complica-
tiess kwamen significant vaker voor bij patiënten die ouder waren dan de 
gemiddeldee leeftijd van 43 jaar, bij patiënten met borsten groter dan gemiddeld 
enn bij patiënten die geopereerd waren door de fellow in oncologische chirurgie. 
Hett verlies van een implantaat kwam significant vaker voor bij dikkere patiënten 
off patiënten die rookten en bij patiënten die groter dan gemiddelde borsten 
hadden.. In dit hoofdstuk concluderen we dat indien er een klinisch relevante 
verhoogdee kans is op het verliezen van het implantaat er terughoudendheid 
gebodenn moet worden om een huidsparende mastectomie uit te voeren in 
combinatiee met een directe reconstructie middels een endoprothese, vooral in 
dikkeree patiënten die roken {32% verlies) en bij patiënten die groter dan 
gemiddeldee borsten hebben (27% verlies). Het hoge aantal complicaties in 
onzee serie is zeker voor een deel te verklaren doordat alle patiënten die om een 
reconstructiee vroegen ook daadwerkelijk door ons gereconstrueerd werden. Als 
wee alle patiënten geëxcludeerd hadden waarvan we nu weten dat ze een 
verhoogdee kans op een complicatie hadden zou ons complicatie percentage 
slechtss 6.3% zijn. Echter als we deze strenge selectie criteria zouden 
toepassenn zou een deel van de patiënten benadeeld worden aangezien de 
statistiekk alleen de relatieve risico's weergeeft. Daarom menen we dat het 
belangrijkerr is om deze relatieve risico's preoperatief met de patiënten te 
besprekenn om samen tot een bevredigende behandelingsmethode te komen. 
Onzee bevindingen zorgen ervoor dat we dat nog nauwkeuriger kunnen doen. 



Samenvatting,, conclusies en toekomstperspectieven 

Hoofdstukk 8 

Dee afgelopen jaren werden alle littekens die geexcideerd werden tijdens een 
borstreconstructiee nadat er eerder een mastectomie had plaats gevonden om 
oncologischee redenen, histologisch onderzocht op nieuwe tumoren of locale 
recidieven.. Dit routinematige histologische onderzoek werd altijd als vanzelf-
sprekendd uitgevoerd hoewel er zelden microscopisch een lokaal recidief in een 
klinischh onverdacht litteken werd gevonden. Omdat er effectief gebruik gemaakt 
moett worden van histologisch onderzoek, achtten we het noodzakelijk om de 
aanwezigheidd van metastasen in zulke littekens te onderzoeken en tevens uit te 
zoekenn of zo'n routinematig onderzoek zinnig was. De histologische bevin-
dingenn van 728 klinisch onverdachte littekens in de laatste 10 jaar bij 424 
patiëntenn geexcideerd na zowel een preventieve mastectomie (n = 151) als na 
curatievee mastectomie of na een borstsparende therapie (n = 395) werden 
achterhaaldd en in verband gebracht met de oorspronkelijke operatie indicatie, 
dee eventuele adjuvante therapie en de tijd tussen de oorspronkelijke chirurgie 
enn het histologisch onderzoek van het litteken. In geen enkel van de 728 litte-
kenss werd een lokaal recidief of een nieuwe tumor geconstateerd. In dit hoofd-
stukk wordt geconcludeerd dat routinematig histologisch onderzoek van klinisch 
niett verdachte littekens welke geexcideerd worden tijdens een borst reconstruc-
tiee of tijdens een litteken correctie na eerdere preventieve of curatieve mamma-
chirurgiee niet zinvol was voor onze patiëntengroep. Dientengevolge sturen we 
geenn klinisch onverdachte littekens meer in voor histologisch onderzoek. 

Hett behandelen van patiënten met mammacarcinoom of vrouwen welke een 
verhoogdd risico hebben op het krijgen van borstkanker omvat het hele spectrum 
vann de patiëntenzorg. In de meeste ziekenhuizen bestaan gespecialiseerde 
teamss waarin medische, paramedische en zelfs niet-medische disciplines zijn 
vertegenwoordigd. . 

Dezee multidisciplinaire aanpak moet de patiënt het gevoel geven begrepen en 
verzorgdd te worden bij elk aspect van haar (potentiële) ziekte en behandeling. 
Hett lijkt aannemelijk dat de kwaliteit van leven het resultaat is van een 
complexee interactie tussen individuele symptomen, de copingsmechanismen, 
socialee ondersteuning en de kwaliteit van de te ontvangen zorg. Mamma-
reconstructiee kan deze kwaliteit van leven waardevoller maken. Echter mamma-
reconstructiee heeft ook chirurgische risicofactoren en complicaties. Dan 
verzachtt de mammareconstructie niet de emotionele pijn maar kunnen deze 
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complicatiess de borstkanker behandeling zelfs traumatischer maken. De kans 
datt dit zou kunnen gebeuren moet preoperatief met de patiënt besproken 
worden.. Alleen de eerlijk en goed geïnformeerde patiënt kan een beslissing 
nemenn over haar behandeling en het hoofd bieden aan eventuele risico's en 
teleurstellingen.. Om de patiënt goed te kunnen informeren moeten de voor-
delen,, de nadelen en de risico's van de behandeling bekend zijn. We hebben 
geprobeerdd om deze aspecten in dit proefschrift te presenteren. Er zijn echter 
meerr studies nodig om een goed evidence based onderzoek toe te kunnen 
passenn en conclusies te mogen trekken. Evidence based onderzoek is erg 
lastigg in de plastische en reconstructieve chirurgie aangezien de indicaties, 
verwachtingen,, chirurgische vaardigheden en persoonlijke voorkeuren voor 
technieken,, en de beoordeling van resultaten erg subjectief zijn. Veel artikelen 
welkee gebruikt en waarna verwezen wordt in dit proefschrift beschrijven een 
chirurgischee techniek of een persoonlijke mening zonder een objectieve 
redenatie.. Sommige artikelen beperkten zich tot kleine aantallen van bestudeer-
dee patiënten, andere vertoonden te weinig statistische kracht om significante 
resultatenn weer te geven. Wij hadden als voorrecht om onderzoek te kunnen 
doenn in een oncologisch instituut waardoor er grote aantallen patiënten geïnclu-
deerdd konden worden in de studies. Hierdoor kon er een evaluatie van de 
reconstructievee resultaten plaatsvinden welke gebaseerd was op objectieve 
parameterss in plaats van op de "mening van een auteur". Er zal nog meer 
onderzoekk gedaan moeten worden om deze en andere aspecten van de 
reconstructievee mammachirurgie evidence based te objectieveren. 
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